
ТАҚРИЗ
ба автореферати рисолаи доктории Ниёзӣ Ермаҳмад Бобо 
дар мавзуи ”Таснифоти илм дар фалсафаи машшоияи 
шарқӣ ва таҳаввули он дар фалсафаи асримиёнагии 

тоҷик” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори илмҳои 

фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03 - таърихи фалсафа.

Тақсимоти илм ба шохаҳои мухталиф, аз даврони кӯҳан ва то 
замони мо, аз масоили печида, баҳснок ва дар айни замон муҳими илми 
фалсафа маҳсуб гардида, дар дарознои таърих онро аз дидгоҳҳои 
мухталиф, бо роҳу равишҳои гуногун ва мақсадҳои мушаххас файласуфон 
ва андешамандон ҳаллу фасл кардаанд. Мавзуи баҳси рисолаи доктории 

Ниёзӣ Ёрмаҳмад Бобо маҳз ба таҳлил ва баррасии ҳамин масъалаи муҳим 
ва актуалии фалсафаи асримиёнагии тоҷик дар мисоли фалсафаи машшояи 
шарқӣ бахшида шудааст. Ба ин зумраи файласуфон рӯ овардани унвонҷӯ 
бесабаб нест,зеро чунонки маълум мебошад, файласуфони машшоӣ аз 

аввалин андешамандони фалсафаи асримиёнагии тоҷик буданд, ки ба 
масъалаи таснифоти илмҳо даст зада, онро дар шаклҳои мухталиф дар 
пояи бурҳон ва истидлол ҳаллу фасл кардаанд. Ҷойи ишорат аст, ки 
муаллиф ин масъаларо дар чорчӯби бознигарии мунсифонаи соҳаҳои илм 
ва бо назардошти манфиатҳои миллии халқи тоҷик ва дар зери таъсири 
равандҳои муосири пешрафти илм мавриди таҳқиқу баррасии холисона 
қарор дода, мавқеъ ва муносибати машшоиёни шарқиро дар шарҳу баёни 
ин масъала бо такя ба фалсафаи Юнони бостон ва дигар ҷараёнҳои 
фалсафӣ мавриди назар қарор додааст. Рисола бо як тартиб ва равиши 

хосси илмӣ, ҷалби адабиёти мухталифи тахассусӣ ба забонҳои хориҷӣ, 
баррасии мавқеи донишмандон нисбат ба мавзуи мазкур, бозбинии 
масъалаи мавриди таҳқиқ дар фалсафаи Юнони бостон, фалсафаи исломӣ 
ва дар фалсафаи асримиёнагии тоҷик мавриди таҳқиқ қарор гирифта, 
натиҷагириҳои судманди илмӣ гирифта шудааст. Унвонҷӯ дар рафти 
таҳқиқ ва баррасии масъалаҳо аз дидгоҳи интиқодӣ ва бо назардошти 



манфиатҳои илм ва хоссатан нақши бисёр муҳими афкори фалсафӣ дар 
пайдоиш, пешрафт ва ташаккули худшиносӣ ва худогоҳии халқӣ тоҷик 

муносибат кардааст. Бешубҳа натиҷагириҳо унвонҷӯ дар таърихи омӯзиши 
афкори фалсафӣ ва гуманистии халқи тоҷик ва роҳ кушодан ба арҷгузорӣ 

ба ҳувияти миллии хеш нақши арзанда дорад.
Аз назари таърихӣ мавқеи ду тан аз донишмандони фалсафаи 

асримиёнагии тоҷик Абунасри Форобӣ ва Абуалӣ Сино дар ташхис ва 

шарҳу баёни тақсимоти илмҳо муайян гардида, ба сурати вижа, таъкид 

шудааст, ки "Абунасри Форобӣ ва Ибни Сино аввалин мутафаккироне 
мебошанд, ки таснифоти илмиро ҳамчун усули ба низоми муайян 
даровардани илмҳои замони хеш истифода кардаанд. Чунин низоммандӣ 
дар осори Афлотун, Арасту ва дигар файласуфони ғарбӣ дида намешавад" 
(Фишурда саҳ.38). Лоиқи зикр аст, ки ин ташаббуси "Муаллими Сонӣ" ва 
Шайхурраисро дар фалсафаи баъдинаи халқи тоҷик донишмандони зиёд 
пайравӣ ва сармашқи равиши таҳқиқоти хеш қарор додаанд.

Ба назари мо, рисолаи мавриди муҳокима як кори анҷомёфтаи илмӣ 

буда, муҳаққиқи он Ниёзӣ Ёрмаҳмад сазовори дарёфти дараҷаи илмии 
доктори илмиҳои фалсафа мебошад. Дар матни рисола ҷо-ҷо хатоҳои 
имлоӣ, ба забони тоҷикӣ тарҷума нашудани баъзе аз истилоҳоти илмӣ- 
фалсафӣ, ки дар забони илм ва фалсафаи тоҷик вуҷуд доранд, ба чашм 
мерасад. Ҳамчунин ба назари мо, дидгоҳи ҳар як ҷараёни фалсафӣ нисбат 

ба тақсимоти илм бояд алоҳида ва ба сурати муқоисавӣ мавриди ҳаллу 

фасл қарор мегирифт.
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